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Inleiding
-Lente…..heerlijk…..buiten spelende kinderen! Een tijd met veel activiteiten, zoals; Talent 10 jaar,
verkeersexamens, Pasen, eindtoetsen voor groep 8, schoolvoetbal, koningsspelen en dan meivakantie
met de oorlogsherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei. En natuurlijk zijn wij vooral ook
gewoon hard aan het werk op school om super veel kennis op te doen; Lekker Leren met leerKracht!
-Maandag 6 mei hebben we een extra studiedag ingepland. Wij krijgen dan als team de
terugkoppeling van de audit en maken hierin de vertaalslag naar het schoolplan voor de komende vier
jaar. Hierover meer informatie bij het onderdeel ‘Audit’. De kinderen hebben dus deze dag vrij van
school.
-Ook in deze Nieuwsbrief geeft het team u meer informatie over de leerKRACHT bij ons op school.
-Hebt u vragen, zorgen of ideeën over het onderwijs op onze school dan nodig ik u van harte uit om
dit met mij te delen. Alleen dan kan ik hierop inspelen en er rekening mee houden. Maak even een
afspraak per mail, bel of kom een keer binnen lopen. U bent altijd welkom!
Veel leesplezier met deze Nieuwsbrief van april.

Rita
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Pannenkoekendag 2019 groep 1&2
Op vrijdag 22 maart deden de groepen 1&2 mee aan
de Nationale Pannenkoekendag 2019. Alle kleuters
mochten hun eigen pannenkoek bakken Het was
prachtig weer en daarom hebben we tijdens de lunch
alle pannenkoeken opgegeten in het buitentheater
op het schoolplein. Het was een geslaagde dag!

Groep 3 onder de tafel!
Geen code rood in groep 3, maar een spelling les.
Om de, soms wat lastige, speling-categorieën aan
te bieden heeft groep 3 wel een heel leuk spel
bedacht. Bij elke categorie moet je anders bij je
tafel zitten. Zittend voor het hak woord, als een
plank op je tafel liggen bij het plank woord of je
onder je tafel verschuilen bij het zing woord.
Ontzettend leuk, leerzaam en kan ook thuis
gedaan worden. Dus iedereen : bak, zacht, schenk!
Dat onder je tafel verstoppen voor het zing woord, kan iets met de zang kwaliteiten van de
nieuwe juf te maken hebben…

Lustrum Stichting Talent: 10 jaar!
Op 1 april viert Stichting Talent Westerveld haar tweede lustrum & dat gaan we vieren!
Op donderdag 4 april is er feest voor de kinderen. De Stichting heeft heel attractiepark
Duinenzathe in Appelscha afgehuurd. Het park is deze dag alleen toegankelijk voor
Kinderen van de openbare scholen in Westerveld.
De bussen zullen op de ochtend van 4 april vertrekken om c.a. 8.30/8.45 uur. De
Kinderen mogen niet eten & drinken in de bus. Hier hebben ze in het park de gelegenheid voor.
Er is de hele dag ranja beschikbaar. We hopen rond 14.15 uur terug te zijn op school.
Tot slot wensen wij iedereen een geweldig lustrumfeest toe!
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Leesvirus groep 5&6
In groep 5 en 6 heerst het leesvirus! Bij de boeken die we lezen beantwoorden we vragen en maken
we opdrachten. Hier kunnen we punten mee verdienen. We strijden tegen andere scholen in de
gemeente Westerveld. Wie zal de meeste punten verdienen?
Wij lezen nog even verder!

Koningsspelen 2019!
Vrijdag 12 april worden de Koningsspelen voor de Veldwikke en de
Bosrank gezamenlijk gevierd. Om 8.30 uur worden de leerlingen op
school verwacht, waarna alle kinderen kunnen genieten van een
lekker en gezond ontbijt.
Na het ontbijt is de aftrap om 9.30 uur op het plein, waarbij uw aanwezigheid natuurlijk
gewaardeerd wordt. De gemixte groepjes gaan hierna, samen met een hulpouder, langs de
verschillende spelletjes. Gelukkig zijn er voldoende ouders die willen/kunnen helpen, bedankt
daarvoor! De lunch zal om 12.30 uur zijn, dus wilt u brood + drinken meegeven?
Hierna blijven de groepen 1 t/m 3 op de Bosrank en hebben we nog een leuke activiteit in petto
voor de groepen 4 t/m 8 tot 14.00 uur.
Makkelijke/sportieve kleren is handig, dit mogen ook best oranje kleren zijn! Als laatste, neem een
goed humeur mee en we gaan er met z´n allen een leuke dag van maken!

Vogels in de sneeuw
in groep 7.

De kleutergroepen werken
in april over ‘de boerderij’.

Project Tweede
Wereldoorlog.
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GVO op school
Van Januari tot nu hebben we mooie lessen samen gehad, de kinderen doen enthousiast mee. We
hebben samen nagedacht hoe we kunnen delen en hoe waardevol dat is en hoe jij het verschil kan
maken, dat je dingen kunt veranderen. Wat wil je veranderen en hoe doe je dat?
De kinderen hoorden een verhaal over Petrus in de storm. Het stormt ook wel eens in ons leven.
We bespraken met elkaar wat je doet als bang bent. We hebben een stilte wandeling in de sneeuw
gemaakt, ons verwonderd over de mooie witte wereld.
Een les ging over geloven, wat is dat en wat geloof jij. De volgende les ging over Boeddhisme, tijdens
die les hebben de leerlingen ervaren wat mediteren is. De les daarna ging over bidden.
Naar aanleiding van een verhaal over talenten ,hebben kinderen talentenkaartjes uitgezocht die bij
hun pasten en dat voorgelezen. Prachtig ,wat een mooie talenten hebben zij.
2 lessen gaan over troost en verdriet, alleen en samen, verbondenheid. Aan het einde van de les gaan
we knutselen, tekenen, zingen of maken we muziek, kijken een filmpje of doen een spel.
We werken nu naar Pasen, lente, nieuwe leven. Dat gaan we samen vieren.
Hartelijke groeten van Marijke Bos

LeerKRACHT! op de Bosrank ‘elke dag samen een beetje beter!’
Sinds dit schooljaar werkt ons onderwijsteam met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met de
instrumenten van Stichting LeerKRACHT proberen wij een cultuur te creëren van; "Elke dag een beetje
beter".
De basisaanpak wordt gevormd door vier leerkracht instrumenten:
 Wekelijkse bordsessies door de leerkrachten
 Het gezamenlijk ontwerpen van lessen/tools
 Lesbezoek en feedback
 De stem van de leerling (Bord in de klas/ Leerlingarena)
Wekelijks gaan we in gesprek om de (leerling)doelen van ons onderwijs en verbeteracties te
bespreken. We leren van elkaar en innoveren samen het onderwijs. Samen stellen wij wekelijks
gezamenlijke doelen op die we vastleggen op het verbeterbord in de teamkamer. Middelen en acties
die nodig zijn om deze doelen te realiseren worden gezamenlijk geformuleerd en tevens op het
verbeterbord genoteerd. Via een cyclisch proces worden de doelen gezamenlijk geëvalueerd
(eventueel bijgesteld) en komen er nieuwe doelen bij.
De thema’s samenwerken en gedifferentieerde effectieve instructie hebben bij ons dit jaar al op het
verbeterbord gestaan. Door de effectieve manier van werken van stichting Leerkracht hebben we hier
een mooie verdieping in kunnen maken. Op dit moment zijn we bezig met het thema ‘Doelen stellen
door de kinderen’.
De directie zorgt er ook voor dat de doelen die gesteld worden, binnen de kaders van de
schoolontwikkeling blijven. Werken met de verbeterborden kenmerkt de wijze waarop de directie
leiding geeft aan het team, namelijk met grote nadruk op de betrokkenheid en het eigenaarschap van
de leerkrachten van hun eigen professionalisering. We bouwen samen aan de school en leren van en
met elkaar. Zo creëren we een cultuur “van samen elke dag een beetje beter”.
Op het bord in de koffiekamer kunt u zien aan welk doel wij met de leerlingen werken. Door het
enthousiasme van het team, hangt er in elke klas een verbeterbord van de groep zelf.
Bent u nieuwsgierig geworden, neem eens een kijkje in de personeelskamer of in de klas! U bent van
harte welkom en we stellen uw betrokkenheid zeker op prijs!
Team ‘Boswikke’
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Audit
Zelfevaluatie neemt een steeds prominentere plaats in het
onderwijs in. Daarom heeft de Stichting Talent in haar beleid
opgenomen dat er op iedere school jaarlijks een audit
(kwaliteitsmeting) wordt gehouden. Op dinsdag 5 maart werd de
school bezocht door een auditor.
Hij is, aan de hand van onze onderzoeksvraag, in gesprek gegaan
met de directeur, leerkrachten, ouders en leerlingen en hij heeft
verschillende lessen bijgewoond. De audit is bedoeld om te
kijken waar groei gemaakt kan worden en waar kansen liggen. We gaan het gebruiken als een
nulmeting van waaruit wij keuzes gaan maken waar wij ons de komende vier jaar op gaan richten.
Wij willen van voldoende naar Goed!
De Inspectie van het onderwijs verwacht per augustus van iedere basisschool een 4-jaren Schoolplan.
De auditor gaf aan, dat we zeker goed op weg zijn. De leerKracht werd volop geprezen. Hierover later
meer informatie in volgende Nieuwsbrieven.
Op maandag 6 mei volgt een studiedag, waarin het team met de adviezen vanuit de audit aan de slag
gaat en zo richting kan gaan geven voor de schoolontwikkeling in de nieuwe beleidsperiode 20192023.

Bijlagen nieuwsbrief april 2019:
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Uitnodiging

Paasspelen v.v. Havelte 2019
Zondag 21 april 10.30 uur
Sportpark v.v. Havelte

We gaan paaseieren kleuren, paaseieren zoeken en natuurlijk
eiergooien. Voor iedereen is er wat leuks te doen en niemand gaat
met lege handen naar huis!
Tot zondag 21 april!

Mede mogelijk gemaakt door:
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Zaterdag 27 april staat de kinderen een spetterend programma te wachten op
Koningsdag.
Op het evenemententerrein staat een groots levend ganzenbord en wederom een
springfestijn paraat voor alle kinderen tot en met groep 8. Om 10.00 uur gaat het
grote feest van start en het eindigt om 13.00 uur.
De entree bedraagt €3,- Opgeven van tevoren is niet nodig.
Dit jaar gaan we knallen en mag je het zeker niet missen! Kom jij ook?
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Ben jij in de
gelegenheid deze dag tot een spetterend eind te maken, dan kun je je opgeven via het
volgende mailadres: vrijwilligers@koningsdaghavelte.nl
Het Oranjecomité Havelte
(info@koningsdaghavelte.nl)

Kinderkleding en Speelgoedbeurs
Havelte organiseert:
TWEEDEHANDS ZOMERKLEDING EN
SPEELGOEDBEURS
Datum:
uur)

vrijdag 5 April 2019 (20.00 - 21.30

zaterdag 6 April 2019

(9.00 - 10.00 uur)

let op zaterdag 10% korting op je aankopen

Locatie: ontmoetingscentrum ‘de Veldkei’ te Havelte.

Wilt u zelf kleding - van maat 74 t/m maat 188 - of speelgoed inbrengen dan
kunt u de daarvoor benodigde prijsenveloppe + instructie ophalen vanaf
Maandag 25 Februari 2019 gedurende schooltijden bij de kleuter-ingang van
OBS. de Bosrank in Havelte.
Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en speelgoed
dient uiteraard geprijsd, schoon en compleet te worden aangeleverd.
Het inbrengen is op donderdagavond 4 April 2019 van 19.00 tot 20.30 uur,
eveneens in “de Veldkei”. Kijk voor meer informatie op onze website of onze
facebookpagina.
Fb:Kledingbeurs Havelte www.kledingbeurshavelte.nlTwitter:@Kledinghavelte

Nieuwsbrief April 2019

Uitnodiging 4 mei herdenking in de kerk van Havelte
Het 4 mei comité Havelte organiseert jaarlijks de 4 mei herdenking in de kerk in Havelte. Wij vinden
het erg belangrijk om de jeugd van Havelte en Darp hier actief bij te betrekken. Als we tien jaar
verder zijn, zijn er bijna geen ooggetuigen meer van de Tweede Wereldoorlog. Het is daarom
belangrijk dat de herinnering blijft en dat we blijven praten over wat er toen allemaal gebeurd is.
Het gebied waar wij wonen was actief betrokken bij de oorlog. Denk maar aan het vliegveld bij de
Meerkamp, vlakbij de heide. De basisscholen in Havelte en Darp zijn zich hier goed van bewust. Zo
hebben de groepen 7 en 8 een eigen Tweede Wereldoorlog project op school. Zij zijn dus al weken
actief met projectwerkstukken, sprekers, excursies en herdenkingen bij door hen geadopteerde
monumenten. Een waardige afsluiter van het project is dan ook de landelijke 4 mei herdenking.
Hierbij nodigen wij uw kinderen en u uit om op 4 mei samen met ons twee minuten stil te staan en
alle slachtoffers van alle oorlogen in de wereld te herdenken.
De herdenking start om 19,00 uur in de kerk van Havelte. Om 19,45 uur lopen we gezamenlijk naar
het monument op de begraafplaats waar we 2 minuten stil zijn.
Wij hopen uw kinderen en u te mogen begroeten!
Het 4 mei comité Havelte

Elk jaar hetzelfde,
4 mei, 2 minuten stilte.
ik denk even aan hoe vreselijk het moet zijn geweest
Maar het is ver weg, er is niks meer aan te doen.
Ik denk aan de mensen die moesten vluchten.
Maar het is als een boek, als ik het dichtklap is het weer weg.
Ik denk aan hoe lang het nog duurt.
De klok tikt, de seconden lopen.
Ik denk aan het huiswerk voor morgen.
De seconden sluipen, de klok heeft alle tijd.
Maar dan denk ik aan mijn gedicht,
mijn gedicht waarin ik iets zou zeggen over deze dag.
En pas dit jaar voor de eerste keer,
en voor de eerste keer dit jaar,
denk ik er echt over na
En ik besef dat het wel degelijk zin heeft.
Meeleven met wat er is gebeurd.
Twee minuten voor de slachtoffers die vielen.
Hen een plekje geven door elk jaar terug te denken.
Tessa Matser, 2007
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Rugby Rumoer bij rugbyclub The Big Sones Havelte
Vrijdag 5 april 2019 van 17:00 tot 20:00 uur
Hallo meisjes, jongens en ouders/begeleiders,
Graag willen wij van rugbyclub The Big Stones Havelte jullie kennis laten maken met de rugby sport.
Rugby wordt namelijk steeds populairder in Nederland. Dit komt onder andere doordat je rugby
vaker op televisie ziet. Maar de sport is vooral populair omdat het een sport is voor iedereen: groot,
klein, dik, dun, jongen of meisje en door het wederzijds respect, discipline, passie en kameraadschap
die de sport met zich mee brengt
Duwen, trekken, gooien, tackelen, tegen een bal schoppen, scoren: rugby is een intensieve sport
waarin veel meer mag dan bij andere balsporten en je je heerlijk kunt uitleven. Doordat je de ovale
rugbybal alleen achteruit en niet vooruit mag gooien, komt er naast de fysieke inspanning ook nog
goed denkwerk en een slimme tactiek bij kijken.
Vanaf 5 jaar kan er begonnen worden met het spelen van rugby. Er worden dan nog geen
wedstrijden gespeeld. Spel en plezier zijn de belangrijkste aspecten bij jonge kinderen.
Kinderen trainen en spelen in verschillende leeftijdscategorieën: Guppen ( < 6-jaar), Turven (< 8-jaar),
Benjamins (< 10-jaar) en Mini’s (< 12-jaar).
Wanneer de kinderen wat ouder worden, gaan ze steeds meer het echte rugbyspel spelen. Veiligheid
staat dan voorop! Het is ook om die reden dat de jeugdcompetitie pas na de mini’s begint. Kinderen
moeten vooral plezier in het spel beleven en niet het gevoel hebben wekelijks te moeten presteren
in een competitie. Wel worden er zogenaamde TBM-dagen (Turven Benjamins Mini’s) georganiseerd
waar teams kunnen proeven aan het spelen tegen een tegenstander.
Zoals al gezegd kan rugby door iedereen gespeeld worden. Ben je snel en beweeglijk dan is een plek
aan de zijkanten van het veld (de wing) een goede plek om te spelen. Ben je klein maar behendig dan
is het spel verdelen (de scrum half) misschien jouw plek. Ben je sterk en zwaar dan is een plek in de
scrum jouw plek. Rugby is een echte teamsport. Je speelt met elkaar en kunt niet zonder elkaar. Niet
in het veld maar ook niet daarbuiten. Vele rugbyspelers hebben hechte vriendschappen voor het
leven met hun teamgenoten!
Wij vinden onze sport geweldig en organiseren daarom onze Rugby Rumoer om ook jouw kennis te
laten maken met deze prachtige sport. Het beloofd een prachtig rugby spektakel te worden met een
breed programma van activiteiten voor zowel kinderen als ouders/begeleiders. Daarnaast hebben we
een hele speciale surprise act weten te strikken die je niet wilt missen!
Nieuwsgierig geworden naar de rugbysport en onze club? Kom dan met je sportkleren naar onze
Rugby Rumoer op vrijdagmiddag 5 april 2019. Van 17:00 uur ben jij van harte welkom op ons
rugbyveld aan de Eursingerkerkweg 2A te Havelte. Voor eten wordt gezorgd.
WE HOPEN JE OP VRIJDAG 5 APRIL TE MOGEN ONTMOETEN!!
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Survival cursus Roots In Nature: start 11 mei 2019
In mei kun je weer het bos in met Evan van Roots In Nature. Gedurende vijf opeenvolgende
zaterdagen leer je van alles over de natuur. Het gaat niet alleen maar over het overleven in het bos,
maar ook over dat wat er allemaal leeft, en hoe belangrijk dat is voor de natuur en daarom natuurlijk
ook voor ons als mens. Wat kun je bijvoorbeeld allemaal vinden onder een stuk schors, en waarom is
elk dier, hoe groot of klein dan ook belangrijk voor de cyclus van het bos/de natuur? In de lente zijn
er ook een hele boel blaadjes die je kunt eten. Denk hierbij aan het verse groene loof van eiken,
beuken en berken. Je kunt hier lekkere salades of sauzen mee maken. Dit en nog veel meer leer je in
de aankomende cursus. Lijkt het je leuk om mee te doen? Kijk dan snel op de
website: www.rootsinnnature.nl

OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22, 7971 BC Havelte –
Telefoon: 0521-227521 – Website: https://debosrank.talentwesterveld.nl/Directie: Rita Lorkeers – Email: r.lorkeers@talentwesterveld.nl
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